Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Blíží se nám asi nejkrásnější čas celého roku.
Vánoční čas už pomalu klepe na dveře. A před námi je čas
očekávání a příprav na tento krásný čas. A když to vezmu i
trošičku z jiné strany tak i já jsme v takovém času
očekávání. Stále čekám a vyhlížím nějaké příspěvky od
našich starších do našeho časopisu. Je to také takový čas
očekávání. Čekání na email s příspěvkem. Přijde, či
nepřijde. Poslední dobou to je spíše tak, že nic nepřichází.
Ale doufám, že se my všichni letošních vánoc dočkáme a
prožijeme nejen na našich schůzkách, ale hlavně v kruhu
rodin krásný a klidný vánoční čas.

Co se událo v listopadu
10. a 11. 11. Sportovní
Sobota - Tělocvična v Malšově Lhotě
Tak je za námi

1. oddíl Hradec Králové další sportovní

víkend. Opět
jsme se vydali do
naší oblíbené
tělocvičny v
Malšově Lhotě.
Naše letošní
sportování v
tělocvičně bylo
zaměřeno na
cestu okolo světa.
Během této cesty
jsme navštívili
snad všechny
kontinenty a
zahráli si hry z
různých zemí.
K a ž d á z e
n
avštívených
Tělocvična Malšova Lhota 10. 11. 2012
z e m í n á m
připravila nějakou malou soutěž, či hru. Tak třeba, když
jsme dorazili do Anglie, tak nás tam čekal fotbalový zápas.
Ale ne jen tak obyčejný. Hráli jsme s tenisákem a byla to
spíše taková vybíjená. Pak jsme se přesunuli přes oceán do
Karibiku. Zde jsme naštěstí žádné piráty nepotkali, ale
zúčastnili jsme se zajímavé zoologické expedice. V
tajemné džungli jsme pozorovali krásné barevné papoušky.
Na památku si každý chtěl získat alespoň jedno pírko od
vzácného papouška. Další naše cesta vedla přes Brazílii,
Antarktidu, Koreu až do Nepálu. V této zemi jsme si
vyzkoušeli náročnou cestu horolezců, kteří se vydávají
zdolat nějakou osmitisícovku. My jsme si postavili dráhu z
různých překážek a pak soutěžili, kdo bude na této cestě
rychlejší. Poslední zemí, kterou jsme navštívili bylo Rusko
a jeho rozhledlé tajgy. Přijali jsme pozvání od místních
lovců společně s nimi jsme se vydali na veliký lov. Na zavěr
naší cesty jsme se opět vrátili do České republiky a schůzku
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v tělocvičně jsme zakončili oddílovým pokřikem.

Neděle - Lezecká stěna
V neděli dopoledne jsme sevydali na Lezeckou stěnu.
Natahali jsme si několik cest a pustili se do lezení. S jištěním
nám pomáhal i taťka Stopaře a Polárníka. Po dvou hodinách
jsme se příjemně unavení rozešli domů. Všichni ti z vás, kteří
se sportovního víkendu z jakéhokoli důvodu nezúčastnili
nezoufejte, už nyní plánujeme další sportovní víkend. Tak si
jen jeho termín zapište do diářů.

XI. Ročník hry na starém městě
”O poklad Hradeckých měšťanů”
Čas plyne jako voda a tak si na konci listopadu dali opět sraz
skauti na Malém náměstí ,aby pátrali po pokladu Hradeckých
měšťanů. Již XI. ročník této městské hry uspořádal v sobotu
24. listopadu pro skauty z Hradce Králové, Pardubic a Liberce
skautský oddíl Jednička z Hradce Králové. Odpoledne se sešli
všichni hráči u kašny na Malém náměstí. Starší členové
Jedničky pro ostatní připravili na úvod krátkou scénku, která
hráče uvedla do vlastní hry. Letos se na náměstí objevila
tajemná bytost, která pomocí svého vějíře dokázala okouzlit
stráže střežící poklad. Málem se ji podařilo se pokladu
zmocnit, ale duchapřítomnost jednoho ze strážců překazila
plány naší neznámé. Proto bylo úkolem všech třiceti
zúčastněných družin pomoci s hledáním pokladu. Nejprve
však každá z družin musela obejít více jak pětadvacet různých
míst na starém městě a splnit požadované úkoly. Po dvou
hodinách pátrání a velkých bitev s papírovými koulemi se
všichni hráči sešli na Pivovarském náměstí, kde se konala
kontrola splněných úkolů. Nejlepší družiny za odměnu získaly
rozstříhanou zprávu s popisem cesty k pokladu. Ostatní si
museli chybějící útržky dopisu zajistit běháním. Pak bylo už
na každém, jak rychle se mu dopis podaří složit a vyrazit na
cestu. Celoodpolední snažení nakonec bylo proměněno v
nalezení pokladu. Závěr celé hry proběhl na Malém náměstí,
kde si nálezci spravedlivě rozdělili poklad. Vítězem velkého
klání se stala družina Štik z Hradce Králové. Vítězové si
odnesli na památku velký pohár plný sladkostí a další ceny.
Škoda jen, že do uzávěrky tohoto čísla nepřišel příspěvek ani
od husitů ani od žádného ze žoldáků.
A tak krátký zápis z kroniky:
Na dnešní den jsme byli pozváni bratrem Siggim na večerní hru ve
městě. S minulým oddílem jsme zde již jednou či dvakrát byli, a dětem
se hra vždy docela líbila. Již před měsícem jsem seznámil náš oddíl s
touto akcí a požádal je, aby se dohodli s rodiči, zda pojedeme či ne.
Trvalo to bohužel, až do středy tohoto týdne kdy většina oddílu
souhlasila a dokonce zaplatila cestovné. Sraz jsme si dali na nádraží
ČD v 12:45. Cestou jsem se sešel s Pirátem a před nádražím již čekal
Dan. Na sraz dorazili Akela, Dan, Pirát, Vojta, Tučňák, Komár,
Verča a Kiky, Jakub S., Jakub N., Anička a Jan. Na poslední chvilku
dorazila Kosice a Uhoř. Štika na nás bude čekat již v Hradci
Králové. Kupuji společnou jízdenku, mimo Piráta, ten chce jet na
svoji kartu a vyrážíme. Nasedáme do vlaku na druhém nástupišti a už
se rozjíždíme. Vláček je rychlík, tak stojíme pouze v Rosicích nad

Labem a potom až v Hradci Králové. Vystupujeme a vyrážíme
směrem na staré město. Cestou nechávám děti proběhnout
prodejnu levných knih a pokračujeme v pochodu. Cestou se
fotíme na zajímavých místech. U Muzea, pod hradební zdí v
parku, na kamenných schodech, na lavicích u Klicperova divadla
u Klicperova divadla a u kašny s davem. Na místo srazu
docházíme asi v 14:15 a je zde již dost lidí. Vítáme se se Siggim a
Štika dorazila se svým chlapcem, který sebou vzal i svoji
maminku a sestru. Registrujeme se, Úhoř, Štika vybírá startovné
a obdrží za to podklady pro samotnou hru. Mapu, seznam úkolů,
barevné pásky, atd. V daném čase startu se nic neděje, jdu to
prosondovat k Siggimu. „Čekáme na dvě družiny z Liberce“, zní
odpověď ředitele závodu. V 15:05 začíná hra. Na začátku
měšťani a zbrojnoši pronásledují fešnou čarodějnici, která jim
uniká za pomoci svého kouzelného vějíře. Posádky procházejí
městem, bojují s měšťany jiných barev, snaží se polapit
čarodějnici a nenechat se zastřelit zbrojnošem a plní zadané
úkoly. Admiralita po projití herního prostoru odchází relaxovat
do restaurace ke kávě, k čaji?? V 17:00 je sraz všech soutěžících
na pivovarském náměstí. Zde dochází k vyhodnocení splnění
úkolů a podle bodů dostávají družiny, posádky rozstříhaný dopis.
Po chvíli již ale běží zpráva, že jedna družina již odbíhá pro
ukrytý poklad. Přesouváme se na malé náměstí ke kašně. Zde je
nástup a donesený poklad v truhle je uložen na kamenné zábradlí
kašny. Hradečtí měšťané spravedlivě rozdělují získaný poklad
mezi všechny družiny, posádky. Každý dostal zlaťák na památku.
Vyrážíme okolo 18:35 na cestu zpět na vlak. Večerní Hradec
Králové je velmi zajímavý a pro nás neznámý a tajemný. Park,
kostely a chrámy. Vlak stíháme v 19:01 tak si někteří hladovci
ještě na poslední chvíli na nádraží kupují bagety k večeři. Vlak je
skoro prázdný, staví také jen v Rosicích nad Labem. Na nádraží je
bráška Vojty. Rodiče Jana a Aničky, Verči a Kiky. Tučňák a Komár
jedou autobusem. Taťka Jakuba S. nás veze domů, mne a Jakuba
N. Ostatní odjíždějí s Danem. Kosice, Uhoř. Konec akce 19:45
Sepsal Akela

Co se chystá
Prosinec
15. 12. Vánoční putování možná i s přespáním
Na letošní vánoční putování jsme připravili malé
překvapení. Protože jsme šli do klubovny snad od všech
možných směrů, letos se vydáme kousek vlakem. Kam? To
je zatím malé překvapení. Chvíli se projdeme, navštívíme
jedno zajímavé místo a přijedeme zpět do Hradce. Z nádraží
se vydáme do naší klubovny, kde výprava vyvrcholí
vánoční besídkou a večerním zpíváním a popřípadě i s
přespáním do neděle. Věci na přespání a dárky pro
kamarády si každý donese již na družinové schůzky. Pokud
nebude o přespání zájem, akce bude ukončena po vánoční
besídce.
Takže a nyní konkrétní informace. Sraz všech
účastníků je v sobotu 15. 12. v 9.45 před poštou na hlavním
nádraží. Na sraz si každý vezme všechno potřebné k
divadelní scénce. Vlakem se vydáme do Třebechovic, kde
máme domluvený kulturní dům, kde každá z družin uvede
svoji nacvičenou scénku. Pak se vrátíme do Hradce a
přesuneme se do naší klubovny, kde bude pokračovat naše
vánoční schůzka. Společně si rozdáme dárky, ale hlavně a
to je změna oproti původnímu záměru, začne společné
muzicírování. Původní promítání jsme se rozhodli odložit
na jindy. Během vánoc si sledování filmů každý užijeme do
sytosti. Na toto muzicírování bychom chtěli pozvat vás
všechny, kteří umíte i neumíte hrát na nějaký hudební
nástroj. Ten si samozřejmě vezměte s sebou. Společně si
zazpíváme, zahrajeme si nějaké hry a možná i přespíme.
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23. 12. Betlémské světlo
I v letošním roce budou skauti rozvážet po celé republice
Betlémské světlo. V Hradci Králové si můžete přijít pro světlo
23. Prosince v 18 hodin ke katedrále a společně si zazpívat i
několik koled a pozdravit se s dalšími skauty z celého Hradce.
Více informací a zajímavostí naleznete na
www.betlemskesvetlo.cz

Leden
Odpoledne deskovek

Únor
23. - 26. 2. Prázdninový úlet
Jak jsme již avizovali na letošní jarní prázdniny plánujeme
delší víkendovou akci, na kterou se vydáme do Brna. V
současné době zpracováváme její rozpočet. Předpokládáme,
že do konce roku zašleme podrobné informace k této akci.

Červenec
Letní tábor
Tak vám přinášíme první informaci o plánovaném letním
táboře. Fotku místa kam se vydáme na letní tábor naleznete na
našich stránkách. A aby byla úvodní informace úplná
přidáváme ještě termín. Tábor se bude konat v termínu
13. - 27. července 2013.

Úklid klubovny
Máme za s sebou první měsíc úklidu naší klubovny. S
novým měsícem je tedy třeba oznámit, které družiny budou
uklízet tentokrát. Vzhledem k tomu, že tento měsíc je krátký
službu na úklid bude mít tentokrát jen jedna družina, která nám
připraví klubovnu na vánoční schůzku.
11. 12. družina Lišek

Registrace 2013
Zde připomínáme, je již v plném běhu vybírání
registračního poplatku na rok 2013. Registrační poplatek činí
600,-Kč a lze jej předat kdykoli po schůzce a to nejpozději do
poloviny ledna. Registrační poplatek zahrnuje pojištění,
spolkový časopis, příspěvek na pronájem klubovny apod.

Bodování
Po delším čase zde máme výsledky bodování. Tentokrát se
jedná o družiny starších.
Veverky
1. místo
Ája
2. místo
Terezka
3. Místo
Terka W.
Káňata
1. místo
Miska
2. místo
Večerníček
3. místo
Ondra

......a na závěr,
Vám všem chceme popřát klidný adventní čas,
nasávejte vánoční atmosféru a letošní vánoce prožijte v
pohodě a klidu a do nového roku vkročte tou správnou
nohou. To vše vám za vedení Jedničky přejí
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník
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